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Navn: Signe Stobbelaers Cederstrøm 

Fødselsdag: 01-08-1985 

Civil status: Gift med Martin Stobbelaers. 

To børn; Elna (7) og Jens (4) 

 
Adresse: Kochsvej 30, st.th 

1812 Frederiksberg C 

 
Mail: sc@resino.dk 

 
Mobil: 22609118 

 

 
 

Baggrund 

 

Cand.mag. i dansk og religion fra Københavns Universitet. 

Specialiseret i kommunikation og ledelse. 

EMBA fra CBS 2020-2022 

 

December 2019- 

 
CEO – Resino Trykfarver A/S 
Opnåede resultater: 
Vi har haft en omsætningsfremgang på i alt ca. 20% over de 
sidste 4 år. 
Jeg har professionaliseret bestyrelsen, dens sammensætning 

og dens arbejde. Fået styrket hele organisationen med de 

rette kvalifikationer udefra og indefra. Jeg har arbejdet med 

succesionsplanlægning og kvalifikationsplaner. Blandt andet 

har jeg arbejdet meget med sammensætningen af 

ledelsesgruppen, og hvordan den performer som team, 

hvilket har rykket hele virksomheden mærkbart. 

mailto:sc@resino.dk
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 Jeg har lavet en ny ambitiøs strategi frem mod 2022 og 
arbejder på den næste der skal gælde fra 22-25, hvor vi 
blandt skal automatisere mere af vores produktion og 
etablere et nyt marked til forretningen. 
Jeg arbejder målrettet med at digitalisere hele virksomheden, 
lige fra administrative arbejdsgange til automatiseret 
produktion, hvilket alle er led i vores strategi, og som kan 
være med til at vækste virksomheden. 

 
Min baggrund som humanist bruger jeg aktivt i forhold til 

hurtigt at skabe overblik og tilegnelse af ny viden. Jeg 

arbejder med at udvikle virksomhedens bæredygtige 

tiltag, vores indsats i forhold til FN’s verdensmål. Jeg har 

flyttet organisationens fokus fra at være driftsorienteret til 

også at være mere udviklingsorienteret på lang sigt. 

 

Marts 2012 - 2019 Vicedirektør og kommunikationsansvarlig. 

 
Var ansvarlig for hele virksomhedens drift og løbende 
udvikling i samarbejde med virksomhedens CEO. 

 
Har løbende forbedret hele virksomhedens kommunikation 
både eksternt og internt. Arbejdet meget med at forandre 
virksomhedens kultur til en mere omstillingsparat 
virksomhed, med flere og hurtigere forandringer som skal 
sikre virksomhedens overlevelse også i fremtiden. 

 
Var med til at udarbejde og udforme relevant 
marketingsmateriale til Resino. 
Har produceret content til alle relevante platforme: SoMe, 
hjemmeside m.m. 
Har været med til at styrke og udvikle en marketings- og 
kommunikationsstrategi for Resino. 
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2020-22 

 
2016 

 

 
2015-2016 

 

 
2012-2013 

 

 
2005 - 2012 

EMBA på CBS 

 
Bestyrelsesuddannelse på CBS for SMV’er. 

 

 
CBA 

 

 
Mini MBA 

 

 
Cand. Mag. I Dansk, med sidefag i religion og med profil i 
kommunikation. Københavns Universitet. 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesroller m.m. 

Juni 2022-2026 Bestyrelsesforperson for Borupgaard Gymnasium  

  

2016-2019 Bestyrelsesformand i Resino Trykfarver A/S 

 
Nuværende og 
tidligere 

 

Nuværende medlem af SMV udvalget i Dansk Industri. 

formelle poster:  

 Nuværende medlem af bankrådet Handelsbanken Ballerup. 

 
Medlem af brugerpanel for ejerledede virksomheder på Center 
for Ejerledelse, CBS 

Diverse bestyrelsesposter i ejer- og 
 idrætsforeninger. 

Uddannelse og efteruddannelse 
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Personligt 

Om mig: 

 
Interesser: Familie og venner. 

Vores sommerhus i Kikhavn. Skønlitteratur. 
 

 
Sport: Funktionel udendørs træning. Løb, svømning, cykling. 

Gennemførte Berlin Marathon 2012. Tidligere 
elitesvømmer. 

 

 
Sprog: Engelsk: næsten flydende, C1 

Tysk: basis, B1 

 

 
Personlig profil: Baseret på flere personlighedstest: 

 
Meget rationel pragmatisk tilgang 

Klar fornemmelse for prioritering 

Udpræget evne til overordnet planlægning på langt sigt En 
handlekraftig forhandler og en beslutningstager. 
Har en veludviklet sans for, hvad der er påkrævet. 

 


